
In Nederland wordt op diverse plaatsen com-
positieles gegeven, maar het is hier niet gebrui-
kelijk dat componisten worden opgeleid in het 
doceren van hun vak. Er is ook geen geschreven 
lesmethode te vinden. Instrumentalisten leren 
hoe zij moeten lesgeven; componisten hebben 
deze kennis blijkbaar niet nodig. Wellicht gaat 
men ervan uit dat zij een natuurlijk talent voor 
onderwijs hebben, maar het is waarschijnlijker 
dat men huiverig is voor het formaliseren van 
compositieonderwijs omdat dit de creativiteit 
aan banden zou leggen. Des te groter is eigenlijk 
het belang van het opleiden van compositiestu-
denten tot docent. Want een goede compositie-
docent moet over de vaardigheden beschikken 
om de student theoretisch te vormen, haar het 
ambacht van muzieknotatie bij te brengen en 
daarbij de artistieke vrijheid en creativiteit te 
vergroten. 
Jaarlijks worden enkele tientallen componisten 
aan de Nederlandse conservatoria opgeleid. 
Voor veel van deze componisten zal het geven 
van compositielessen een onderdeel van hun 
dagelijkse praktijk vormen. Ondertussen is het 
enige Nederlandse conservatorium waar op dit 
moment de onderwijsmethodiek deel uitmaakt 
van het compositiecurriculum de locatie Zwolle 
van de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. In 
de ons omringende landen, zoals bijvoorbeeld 
Duitsland, Engeland en de Scandinavische lan-
den, is de discussie over het compositieonder-
wijs veel levendiger; er wordt onderzoek naar 
gedaan, en het is voor compositiestudenten 
gebruikelijker om naast het hoofdvak ook Me-
thodiek en Onderwijskunde te volgen.
Het is hoog tijd dat deze discussie ook in 
Nederland op gang komt. Dit artikel geeft 
een overzicht van de verschillende manieren 
waarop het vak Compositie aan Nederlandse 
conservatoria wordt onderwezen, en een con-
crete aanzet voor een onderwijsmethodiek 

uitgaande van het ‘authentieke leren’. Het gaat 
hierbij speciaal om onderwijs aan jonge, ta-
lentvolle leerlingen in de leeftijd van ca. 11-
18 jaar (Jong Talent), die de potentie hebben 
door te stromen naar de beroepsopleiding aan 
het conservatorium. 

Componeren en improviseren
Wie een compositiemethodiek voor jong talent 
wil ontwikkelen moet nadenken over vragen 
als: wat is Jong Talent? Wat is componeren? Hoe 
ziet het compositieproces eruit? Wat is de func-
tie van de leraar in het compositieproces? Hoe 
kan de leraar dit proces bevorderen en sturen? 
En hoe pas je deze vaardigheden individueel en 
in groepsverband toe?
‘Jong’ is voor compositie vaak iets ouder dan 
voor instrumenten als viool of piano. Een ta-
lent voor deze instrumenten komt vaak al in 
de onderbouw van de basisschool naar voren. 
Een talent voor compositie manifesteert zich 
meestal pas in de bovenbouw van de basis-
school of in de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs – allereerst omdat aan componeren 
doorgaans een periode van instrumentaal on-
derwijs vooraf gaat, maar ook omdat de meeste 
kinderen pas vanaf groep 8 iets leren over het 
componeren van muziek (Kors en Van de Veer-
donk 2006: 11) .
Compositielessen aan jonge leerlingen hoeven 
niet altijd te leiden tot een hoofdvakopleiding 
aan het conservatorium. Het belangrijkste doel 
van deze lessen is op een open manier met mu-
ziek te leren omgaan; de vaardigheid te ontwik-
kelen op steeds andere manieren naar muzikaal 
materiaal te kijken en luisteren. Over wat com-
poneren is, lopen de meningen uiteen. Daan 
Manneke zegt hierover:

Componeren is het (letterlijk) samen-
stellen van een – nog niet bestaand (au-
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thentiek) – muziekstuk. (Met samenstel-
len bedoel ik: bedenken en noteren).1

Manneke maakt hier een duidelijke verbinding 
met de notatie. Dat is niet voor iedereen belang-
rijk. John Howard (1990: 93) zegt bijvoorbeeld: 
‘Composing is making something with sounds’. 
Maar voor Theo Loevendie is componeren per 
definitie noteren: ‘Componeren is een uitwas van 
onze schriftelijke cultuur.’2 Wim Henderickx legt 
in zijn definitie de nadruk op het doel van muziek: 
‘Door het zoeken naar gepaste muzikale structu-
ren waarbij alle muzikale parameters op een ge-
lijkwaardige manier gecontroleerd worden, een 
communicatie tot stand brengen tussen de com-
ponist en de luisteraar eventueel door middel van 
de uitvoerders’.3 Arthur Sauers trekt deze lijn ver-
der door en zegt: ‘Op zoek [gaan] naar de essentie 
van geluid door er zelf mee te werken en er op 
zodanige manier iets mee te maken dat een ander 
kan horen wat jou fascineert’,4 terwijl Ron Ford er 
op een andere manier naar kijkt: ‘Je zou kunnen 
zeggen dat componeren een muzikale [sic] ver-
haal vastleggen is, zodat het uitgevoerd kan wor-
den door anderen voor een hopelijk nieuwsgierig 
publiek.’5 Frank Zappa stelt de componist cen-
traal, volgens hem ‘a guy who goes around forcing 
his will on unsuspecting air molecules, often with 
the assistance of unsuspecting musicians.’6

In dit artikel gebruik ik een definitie van com-
poneren die bovenstaande uitspraken combi-
neert, namelijk het verzamelen en in de tijd zetten 
van geluiden en klanken door middel van notatie, 
zodat de uitvoerder het verhaal van de componist 
kan communiceren naar de luisteraar.7 
In hun studie Componeren in de Basisschool (2006) 
behandelen Ninja Kors en Hans van de Veerdonk 
improvisatie als onderdeel van het compositie-

proces. Inderdaad kan improvisatie een middel 
zijn om materiaal voor een compositie te ver-
garen. Improviseren, zo zegt Jacqueline de Jong 
in haar dissertatie Collective Talent, is ‘the act of 
making something up as you go along’ (De Jong 
2006: 184). Of, in de woorden van Kors en Van 
de Veerdonk: ‘[Improviseren is] in het moment, 
vluchtig componeren’ (Kors en Van de Veerdonk 
2006: 9).  Creatie en uitvoering vallen bij impro-
visatie met elkaar samen, waarbij al dan niet van 
tevoren afgebakende muzikale ideeën als leidraad 
worden gebruikt. Een compositie wordt daaren-
tegen eerst genoteerd en daarna pas uitgevoerd. 
Compositie onderscheidt zich dus van impro-
visatie door de notatie. Hoewel Kors en Van de 
Veerdonk stellen dat het een misverstand is om 
bij ‘componeren’ alleen te denken aan het schrij-
ven van muziek (2006: 9), beschouw ik het toch 
als een wezenlijk onderdeel van het vak Compo-
sitie. Een jonge componist moet leren haar ideeën 
op papier te zetten om deze zo duidelijk mogelijk 
over te brengen op de uitvoerder. Bovendien is 
muzieknotatie – behalve een communicatiemid-
del tussen componist en uitvoerder – ook een es-
sentieel onderdeel in de communicatie tussen een 
student en haar docent. Kors en Van de Veerdonk 
schrijven niet over de opleiding van jong compo-
sitietalent, en zij hebben natuurlijk gelijk als ze 
bedoelen dat er meer manieren zijn om muziek 
vast te leggen dan het conventionele notenschrift, 
maar muzieknotatie als zodanig heeft zeker nog 
een plaats in de compositiemethodiek.
Het belangrijkste verschil tussen compositie en 
improvisatie betreft echter niet zozeer de nota-
tie, als wel het wordingsproces van de muziek. Bij 
compositie is het vastleggen van de muziek door 
middel van notatie een gevolg van een planma-
tige opzet. Een uitgeschreven improvisatie blijft 

1 Interviews met Daan Manneke, 2008. 

2 Interviews met Theo Loevendie, 2008.

3 Interviews met Wim Henderickx, 2008.

4 www.jongnbe.nl (geraadpleegd 8 maart 2007).

5 Ibidem.

6 Frank Zappa and Peter Occhiogrosso, The Real Frank Zappa Book (New York: Simon & Schuster, 1989), 162.

7 Uiteraard vertelt een uitvoerder niet alleen het verhaal van de componist, maar is het juist zo dat de uitvoerder 

een eigen verhaal aan dat van de componist toevoegt. Evenzo zal de luisteraar het stuk op een eigen manier 

interpreteren.

8 Afgezien van een uitgeschreven improvisatie kan een geïmproviseerd stuk niet gereproduceerd worden. Juist 

het ontbreken van notatie zorgt ervoor dat de improvisatie tot compositie is geworden – een compositie die 

alleen nog maar uitgeschreven hoeft te worden. Ik ben me ervan bewust dat ik nu een filosofisch zijspoor 

betreed, maar hoop hiermee aan te geven hoe paradoxaal begrippen als ‘compositie’ en ‘improvisatie’ zich 

tot elkaar verhouden. De grootste verschillen zijn tegelijkertijd de grootste overeenkomsten.
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een improvisatie, een stuk muziek dat gevangen is 
voordat het kon ontsnappen. Verander één noot 
en de improvisatie wordt een compositie, omdat 
de muziek niet meer ‘in het moment’, ‘as you go 
along’, wordt gemaakt.8 Men zou kunnen zeggen 
dat notatie slechts een onderdeel is van het wor-
dingsproces van een compositie. Het markeert 
een tussenstation op weg naar de uitvoering. Een 
docent zal in het gehele wordingsproces verschil-
lende rollen moeten vervullen om de student te 
kunnen begeleiden.
Uit interviews blijkt dat bij jonge kinderen een 
compositie vaak vanuit een improvisatie
ontstaat.9 Deze ‘tussenvorm tussen compo-
sitie en improvisatie is “instant composing”’ 
(Kors en Van de Veerdonk 2006: 9). Het is in-
teressant om deze kinderen ook te leren com-
poneren met een vooropgezet plan. Ook dit 
is immers onderdeel van het wordingsproces. 
Het is echter niet de bedoeling om het impro-
viseren helemaal af te zweren. Improviseren is 
een uiterst zinvolle manier om tot materiaal 
te komen voor een compositie en om inzich-
ten te verwerven in de muziek. Daarom zal een 
compositiemethode voor jong talent zich niet 
louter moeten beperken tot componeren maar 
zich ook moeten laten informeren door de 
geïmproviseerde muziek. Terwijl de individu-
ele lessen zich voornamelijk zullen richten op 
compositie, zal in groepslessen een onderdeel 
bestaan uit ‘instant composing’. ‘De gangbare 
werkwijze bestaat uit improvisatieoefeningen 
om te komen tot bruikbaar materiaal dat ver-
volgens verwerkt wordt tot compositie’ (Kors 
en Van de Veerdonk 2006: 9). Op deze manier 
worden compositie en improvisatie nauw met 
elkaar in verband gebracht.

Bestaande praktijken en methodes
Het compositieonderwijs kent vele bruikbare 
lespraktijken, die echter niet allemaal zijn vast-
gelegd of theoretisch onderbouwd. Toch levert 
een inventarisatie van die praktijken vele waar-
devolle inzichten op. Hieronder ga ik in op de 
praktijken en methodes van een aantal instel-
lingen en van enkele compositiepedagogen. De 
kennis hiervan heb ik verkregen door interviews 

en/of door (participerende) observatie. De in-
stellingen en personen die ik bezocht heb zijn 
allereerst uitgekozen vanwege de expertise die 
zij op het gebied van (groeps)compositie heb-
ben. Het gaat om de compositieafdeling van de 
Londense Guildhall School of Music, die in het 
schooljaar 2007-2008 aan het Conservatorium 
van Amsterdam werkten; om Roderik de Man, 
die geruime tijd jong compositietalent heeft 
onderwezen aan het Koninklijk Conservato-
rium in Den Haag; en om Alex Manassen, do-
cent aan de ArtEZ hogeschool, die als één van 
de weinige compositiedocenten in Nederland 
een eenduidige compositiemethode ontwik-
kelde en deze ook streng volgt. Ik verwijs ook 
naar het boek Learning to Compose van John 
Howard, vanwege diens heldere methode en 
praktisch bruikbare oefeningen. Daarbij maak 
ik een onderscheid tussen groepslessen en indi-
viduele lessen; in de individuele praktijk staan 
een ‘theoretische’ en een ‘psychologische bena-
dering’ tegenover elkaar.

Groepsimprovisatie, groepscompositie en 
groepsles
De Londense Guildhall School of Music & 
Drama is al meer dan twintig jaar bezig met 
het ontwikkelen en uitvoeren van zogenaamde 
Connect-projecten. In deze projecten wordt 
met groepen van verschillende grootte en so-
ciale samenstelling een muziekstuk gemaakt. 
Ik heb aan twee projecten deelgenomen. In 
beide gevallen bestond de groep uit circa 45 
kinderen tussen 8 en 18 jaar oud. Alle kinde-
ren volgden instrumentale scholing, maar hun 
spel vertoonde grote verschillen in niveau.10

In Nederland werkt vooral Renee Jonker vol-
gens de Guildhall-methode. Anders dan bij 
Guildhall lijkt in zijn workshops het proces 
belangrijker dan het uiteindelijke resultaat. Het 
doel is om met korte cirkelactiviteiten tot nieu-
we creatieve inzichten te komen. Een overeen-
komst met Guildhall is, dat ook hier de nadruk 
op ritme ligt. Jonkers methode leent zich goed 
voor groepsimprovisatie.11

De doelgroep die de Guildhall School en Jonker 
met deze projecten willen bereiken, is een an-

9 Interview met Roderik de Man, 10 januari 2007.

10 Lessen van Robert Wells. Gezien in de Guildhall School of Music & Drama, 29 mei-1 juni 2007. Lessen van 

Paul Griffith en Sigrun Saevarsdottir. Gezien in de Guildhall School of Music & Drama, 2-7 augustus 2007.

11 Renee Jonker, gezien bij het Nederlands Philharmonisch Orkest, 9 en 10 oktober 2006.
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dere dan die waar dit artikel zich op richt. Toch 
is het mogelijk om het principe van de Connect-
projecten toe te passen in het onderwijs aan jong 
compositietalent. Hierbij gaat het dan vooral om 
muzikale cirkelactiviteiten, om samenspel en 
groepsimprovisatie aan de hand van thema’s die 
van tevoren door de docent zijn bedacht. 
In de bovengenoemde gevallen staan dergelijke 
activiteiten onder leiding van muzikanten. Er 
zijn echter ook compositiepedagogen die hun 
leerlingen samenbrengen. Een goed voorbeeld 
hiervan is Fabio Nieder. Naast individuele les-
sen geeft hij ook zogeheten ‘workshops’ waarin 
groepscompositie een rol speelt. Hierbij onder-
scheidt Nieder twee categorieën. Ten eerste is er 
de Vrije Compositie, waarbij de hele klas aan 
een stuk werkt. Er worden van tevoren afspra-
ken gemaakt over de verschillende parameters 
van het stuk en aan de hand van deze afspraken 
wordt de compositie geleidelijk ingevuld. Een 
tweede manier van gezamenlijk componeren 
bestaat uit het voltooien van een bestaand werk 
waarvan alleen de eerste maten worden gege-
ven. Aan de hand van de stijl van de componist 
spreken de leerlingen bepaalde verwachtingen 
uit, en samen kijken zij of, en in hoeverre, die 
verwachtingen ook uitkomen.12 In een ander 
onderdeel van Nieders workshops staat de ana-
lyse van een bestaand werk centraal. Bij die ana-
lyse wordt een probleemstelling geformuleerd 
die de leerlingen stof moet geven voor een dis-
cussie over de eigen compositiepraktijk. Als het 
werk van één leerling op de voorgrond komt te 
staan, kan een groepsles geleidelijk veranderen 
in een individuele les, waarbij de andere leer-
lingen deze les observeren of zelf commentaren 
aandragen. Ook Wim Henderickx, Alex Manas-
sen, Daan Manneke en Theo Loevendie geven 
dergelijke groepslessen. 
De manier waarop Fabio Nieder zijn workshops 
inricht, kan goed worden aangepast aan elk ge-
wenst niveau. Ook voor jong talent is het belang-
rijk om zo snel mogelijk kennis van analyse en 
geschiedenis op te doen. Nieder stelt daarbij dat 
het aan de docent is om bij jonge kinderen de per-
ceptie op een onconventionele manier te leiden. 
Daarbij moet deze wel met zorg uitzoeken wat 
zij aan de leerling laat zien en horen. De leerling 
moet zich kunnen verbazen en nieuwe muzikale 

werelden kunnen ontdekken, zonder daarbij de 
veiligheid van haar eigen wereld te verliezen.

Individuele lessen
Van de verschillende compositiepedagogen die ik 
heb geïnterviewd en geobserveerd volgden som-
migen een uitgesproken lesmethodiek terwijl bij 
anderen meer sprake was van een lespraktijk. Elke 
les droeg het stempel van de pedagoog, maar in al 
die verschillende lessen werden ook twee benade-
ringen zichtbaar, die ik hier zal aanduiden als de 
‘theoretische’ en de ‘psychologische’ benadering. 
Ze zouden evengoed de strikte en de vrije metho-
de kunnen heten. De ene benadering is niet beter 
dan de andere, en hoewel sommige docenten een 
duidelijke voorkeur hebben voor een van de twee, 
is er in een les(traject) altijd sprake van een com-
binatie van beide benaderingen.

In de theoretische benadering ligt tijdens de com-
positieles het accent op de kennisoverdracht van 
docent naar student en komen in een les(traject) 
enkele van tevoren vastgestelde onderwerpen 
en opdrachten aan bod. Een pedagoog die daar 
uitgesproken ideeën over heeft, is Willem Jeths. 
Hoewel alle geïnterviewde docenten in hun les-
sen aandacht besteden aan analyse en theorie is 
Jeths de enige die zijn studenten huiswerk op dit 
gebied meegeeft, en de stof ook tentamineert. 
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het vergroten 
van de repertoirekennis van een student, of om 
diens kennis van een instrument. De beoorde-
ling van de tentamens telt voor een deel mee 
in de totale beoordeling aan het einde van het 
schooljaar. Uit de praktijk blijkt dat alle studen-
ten dit tentamen in één keer halen.13  Deze bena-
dering was in mindere mate ook terug te vinden 
bij Roderik de Man, die zijn jonge studenten 
vertrouwd maakte met een repertoirelijst en hen 
bovendien onderwees in contrapunt, maar die 
hun geen tentamens afnam.14

In zijn boek Learning to Compose geeft John 
Howard zijn mening over compositieles op 
jonge leeftijd:

In fact, [composing] is one of the most 
painless and stimulating ways of lear-
ning to understand how music works. 
(…) It is these early experiences which 

12 Interview met Fabio Nieder, 7 februari 2008.

13 Interview met Willem Jeths, 28 januari 2008.

14 Interview met Roderik de Man, 10 januari 2007.
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are most deeply embedded in our 
minds; we must make use of them, even 
as we add new experiences to them. 
(Howard 1990: 6)

Het is evident dat Howard in zijn compositie-
methode refereert aan reeds bestaande muziek. 
De jonge leerling componeert wat zij al kent. 
Deze kennis vormt de basis van de compositie. 
Om deze basis te verbreden, zal de leerling in 
contact moeten komen met andere muziek. De 
twee activiteiten die daarom ten grondslag lig-
gen aan het schrijven van muziek zijn volgens 
Howard improvisatie en luisteren. In een serie 
oefeningen probeert hij de zintuigen te openen 
voor nieuwe geluiden en gewaarwordingen van 
geluid. Zo laat hij de leerlingen luisteren naar na-
tuurgeluiden of experimenteren met verschillen-
de klankkleuren. Bovendien behandelt Howard 
enkele muzikale parameters, waaronder ‘time’, 
‘tune’, ‘chords’, ‘timbre’ en ‘structure’, waarna hij 
aan elk van hen enkele opdrachten koppelt. Per 
parameter geeft hij ook muziekvoorbeelden om 
naar te luisteren (Howard 1990: 4-5).
In de lessen van Alex Manassen gaat het niet 
strikt om de muziektheoretische benadering, 
maar er is wel een heldere methodische struc-
tuur waarneembaar. Manassen werkt aan de  
veelzijdigheid van zijn leerlingen, uitgaande 
van een aantal competenties. Zo moet de stu-
dent leren communiceren met uitvoerders en 
publiek, en samen kunnen werken met andere 
kunstenaars. Gedurende het curriculum moet 
een student ook leren om zowel korte als lange 
stukken te schrijven, om onder en zonder druk 
te componeren, voor kleine en grote bezettin-
gen (Manassen 2007).
Manassens lessen, die overigens vrijwel altijd in 
groepsverband plaatsvinden, zijn altijd opge-
bouwd uit de volgende stappen:15

1. Observeren
2. Oordeel vormen
3. Liefst komen tot een gemeenschappelijke 

probleemstelling

4. Liefst gemeenschappelijk faciliteren 
(voorwaarden scheppen zodat de student 
het probleem kan zien en oplossen)

Opmerkelijk aan deze methode is dat de leer-
lingen van meet af aan bekend zijn met de 
vorm van de les. Vanwege het groepskarakter 
van de lessen vindt hierdoor na verloop van 
tijd een verschuiving plaats, waarbij de leer-
ling verandert in een docent. Idealiter wordt de 
leerling haar eigen docent, en zelfs die van haar 
medeleerlingen.

In de psychologische benadering ligt het accent 
vooral op de ontwikkeling van een maatschap-
pelijk bewustzijn. Zoals Richard Ayres zegt: ‘Als 
docent maak je je studenten bewust van wat ze 
doen en de context waarin ze dat doen.’16 Uiter-
aard reikt de docent daarbij tal van theoretische 
achtergronden aan, maar toch lijkt het of de 
nadruk meer ligt op de psychologische ontwik-
keling van de leerling.
Een goed voorbeeld van deze benadering is 
Daan Manneke. Evenals alle andere geïnter-
viewden stelt Manneke dat om te beginnen een 
goed klimaat moet worden geschapen. Hiermee 
bedoelt hij dat hij in eerste instantie altijd posi-
tief is over de compositie van een jonge leerling. 
Op die manier wordt direct vertrouwen gewekt, 
zodat de docent kan gaan ‘inbreken’ in de com-
positie en de student tot nieuwe inzichten kan 
brengen. Manneke maakt veel gebruik van psy-
chologische en filosofische concepten. In een 
individuele les kan er lange tijd over schijnbaar 
buitenmuzikale zaken worden gesproken zoals 
religie of literatuur, maar op het eind gaat de 
student toch met een goed gevoel en nieuwe in-
spiratie naar huis.17

Wim Henderickx legt nog sterker de nadruk op 
de verstandhouding tussen docent en student. 
Hij hecht veel waarde aan het persoonlijke as-
pect van het lesgeven.18 Een goede composi-
tiedocent moet vertrouwen uitstralen. En dit 
vertrouwen moet wederzijds zijn.19 Dat is de 
basis voor de les. De docent biedt de student 

15 Interviews met Alex Manassen, 2007.

16 Interview met Richard Ayres, 14 februari 2008.

17 De schrijver volgde van 1999 tot 2006 hoofdvaklessen compositie bij Daan Manneke.

18 De schrijver volgde van 2006 tot 2008 hoofdvaklessen compositie bij Wim Henderickx.

19 Hoewel alle andere geïnterviewden ook over vertrouwen spreken, lijkt dat bij Henderickx de belangrijkste 

basis te zijn voor het lesgeven. Zijn benadering valt te beschrijven als ‘mentorship’. Meer hierover is te lezen 

in Renshaw 2006.
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handreikingen, zaait waar nodig onrust, stuurt 
bij, maar zal nooit één noot in de muziek van 
de student veranderen.
Theo Loevendie hanteert geen systeem, maar 
laat zijn onderwijs afhangen van waar de stu-
dent mee komt. Hierbij let hij niet op de stijl 
waarin iemand schrijft. Het gaat er om of ie-
mand zich kan ontwikkelen, of zij ‘leerbaar’ 
is. Desondanks stelt hij wel dat een docent bij 
jongere studenten dwingender en meer leidend 
zal zijn. Hiermee bedoelt hij dat voor compo-
neren een zeker denkniveau nodig is, dat zeker 
op jongere leeftijd nog verder ontwikkeld dient 
te worden. Een belangrijk middel om dit denk-
niveau te bereiken, is volgens hem het beoefe-
nen van contrapunt. Met jonge kinderen kun 
je hier volgens Loevendie al spelenderwijs mee 
beginnen.20

Het authentieke leren
Uit bovenstaande inventarisatie kan worden 
opgemaakt dat er in Nederland meer sprake 
is van verschillende compositie-lespraktijken 
dan van een specifieke methodiek. De geïn-
terviewde componisten baseren hun lessen op 
ervaringen uit de (eigen) praktijk. Het moet 
mijns inziens echter mogelijk zijn om de ken-
nis uit de praktijk in verband te brengen met 
de theorie van het muziekonderwijs. Er zijn 
verschillende visies op leren die de inrichting 
van het onderwijs bepalen en een daarvan is 
het authentieke leren (Van Emst 2002). Ver-
schillende aspecten van het authentieke leren 
lijken goed aan te sluiten bij de praktijk van 
de geïnterviewden.
Het authentieke leren in het kunstonder-
wijs is een reactie op wat Arthur Efland 
de  ‘school art style’ noemt (geciteerd door 
Haanstra 2001: 7). Deze ‘schoolkunst’ zou 
grotendeels los staan van de ontwikkelingen 
in de professionele kunst en zou bovendien 
niet weerspiegelen wat kinderen zelf spon-
taan aan beeldende activiteiten ondernemen 
(Haanstra 2001: 11).

Wat is authentiek leren? 
In zijn referaat ‘De Hollandse Schoolkunst’ ver-
wijst Folkert Haanstra naar een viertal criteria 
die kenmerkend zijn voor het begrip authen-
tiek leren:

Ten eerste is van belang dat het onder-
wijs zich niet beperkt tot het overdragen 
van door de leraar voorgestructureerde 
leerinhouden, maar dat wordt gestreefd 
naar een productieve leeromgeving. Die 
wordt gekenmerkt door complexe taak-
situaties, met divergente opdrachten en 
globale richtlijnen en eindcriteria, die 
ruimte bieden voor eigen initiatief en 
exploratie.

Vervolgens stelt Haanstra dat ‘het onderwijs 
inhoudelijk georiënteerd moet zijn op de 
leefwereld van de leerlingen en hun voorken-
nis, het ruimte moet laten voor persoonlijke 
stellingname en aandacht dient te schenken 
aan eigen interesses en behoeften.’ Ten der-
de noemt hij het belang van het geven van 
‘levensechte leertaken,’ waarmee hij doelt 
op de relevantie van het leeraanbod. (In het 
authentieke leren staat de koppeling met de 
reële wereld centraal.) Het vierde criterium 
is dat ‘authentieke leersituaties gekenmerkt 
worden door onderlinge communicatie en 
samenwerking tussen leerlingen’ (Haanstra 
2001: 11-12). 

Het authentieke leren toegepast in de 
compositieles
De criteria die Haanstra noemt zijn in meer 
of mindere mate van toepassing op een ‘ide-
ale’ compositieles. Allereerst is er de ‘ruimte 
(…) voor eigen initiatief en exploratie.’ Het is 
belangrijk dat een compositieleerling van haar 
docent de ruimte krijgt om een eigen stijl te 
vinden. Daarnaast is het nodig om de muziek 
van de leerling te plaatsen in de context van 
haar eigen leefwereld. Het is aan de docent om 
deze leefwereld te vergroten, door kennis aan te 
dragen van zaken die (nog) buiten de leefwereld 
van de leerling staan. Toch moet de professio-
nele wereld eveneens een rol spelen in de com-
positieles. De leerling moet leren werken vanuit 
een reële klankvoorstelling, schrijven voor een 
bepaald instrumentarium, en communiceren 
met haar uitvoerders en haar publiek. Ten slotte 
kunnen groepslessen bijdragen aan een gevoel 
voor samenwerking en interactie, doordat leer-
lingen kennis uitwisselen en elkaars werk be-
oordelen.

20 Interviews met Theo Loevendie, 2007.
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De rol van de docent
In het artikel ‘Teacher intervention strategies 
in the composing processes of lower secondary 
school students’ komt Martin Fautley tot de 
aanvechtbare conclusie dat muziekdocenten 
in het primair onderwijs in het Verenigd Ko-
ninkrijk haast onbewust vanuit hun muzikale 
achtergrond de juiste vragen stellen aan groe-
pen componerende kinderen, maar dat ‘further 
work is needed to develop understandings both 
of how the creative process might be amenable 
to structured interventions, and how teachers 
might best deliver these interventions effecti-
vely’. (Fautley 2004: 16) Fautley noemt nog iets 
belangrijks waarover een docent moet beschik-
ken: communicatieve vaardigheden. Compo-
neren gaat over communiceren. Ook Alex Ma-
nassen (2007) is hier stellig in als hij zegt dat 
‘teaching implies communication (two ways)’ 
en hij heel goed nadenkt over zijn woordkeus 
tijdens een les.21

Uit alle bovenstaande informatie kan worden 
opgemaakt dat de compositiedocent verschil-
lende vaardigheden moet verenigen. Binnen 
het authentieke leren heeft zij de rol van een 
begeleider die interactie kan bevorderen en 
bovendien ervaring heeft met de professionele 
processen. Meer nog dan voor de instrumentale 
vakken is er bij compositie wellicht vooral spra-
ke van wat Peter Renshaw ‘mentoring’ noemt. 
Renshaw noemt een aantal eigenschappen die 
een mentor zou moeten hebben:

•	 Credibility	 and	 experience	 in	 the	 particular	
field. Breadth of knowledge and skills to be 
able to make personal, artistic and professional 
connections.

•	 Having	the	ability	to	let	go	of	one’s	own	ego,	
status and authority in order to project into 
the life of the musician and adopt a listening, 
supportive role. The mentor must feel 
comfortable in this role.

•	 Having	 a	 wide	 repertoire	 of	 language	 skills	
in order to frame appropriate questions, 
respond to different personal narratives and 
communicate meaningfully, understanding 
where the musician is coming from.

•	 Having	 the	 ability	 to	 be	 self-reflective	 and	

self-aware in order to nurture these qualities 
in others (e.g., questioning motivation; 
separating out professional from personal 
issues).

•	 Being	open	and	non-judgemental	in	relation	
to the musician’s individual and professional 
context. (Renshaw 2006: 45-46)

Deze eigenschappen komen overeen met de 
vaardigheden die volgens mij van een goede 
compositiedocent verwacht mogen worden. 
Men kan zich echter afvragen of deze schijn-
baar natuurlijke eigenschappen kunnen wor-
den aangeleerd. Alle eerder genoemde geïnter-
viewden zijn het erover eens dat compositieles 
geven ervaring vergt, zowel op het gebied van 
doceren als op dat van componeren. Toch is 
het mogelijk de specifieke vaardigheden die 
nodig zijn voor ‘mentoring’ verder te ontwik-
kelen. Renshaw pleit hierbij voor een reflectieve 
omgeving, waarin een beginnende compositie-
docent begeleiding krijgt van meer ervaren col-
lega’s. Op de Nederlandse conservatoria is dit 
echter ongebruikelijk. 

Het compositieproces
Componisten denken er hun hele leven over 
na en breken zich er het hoofd over, maar de 
website compoze.nl legt op een eenvoudige en 
heldere manier uit hoe het compositieproces er 
uitziet: 

Stap 1: Verzinnen en verzamelen
Stap 2: Keuren en kiezen
Stap 3: De globale contouren vaststellen
Stap 4: Uitwerken
Stap 5: Afwerken22

Was het maar zo simpel! De verschillende stap-
pen die de site noemt zijn echter niet helemaal 
onbruikbaar. Het is uiteraard de inhoudelijke 
invulling van die stappen die uiteindelijk de 
compositie bepaalt. Een docent kan een jonge 
componist hierbij helpen en elke fase van het 
compositieproces inhoudelijk verduidelijken 
en ondersteunen. (Tabel 1).

21 Interviews met Alex Manassen, 2007.

22 www.compoze.nl (geraadpleegd 12 mei 2007)
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Toepassing (een methode)
Ik neem het volgende als uitgangspunt: een serie 
compositielessen in de Jong Talentklas geduren-
de een schoolseizoen van tien maanden. In een 
schooljaar worden zowel individuele lessen als 
groepslessen gegeven. Individuele lessen vinden 
driewekelijks tot maandelijks plaats en duren ca. 
een uur. De groepslessen zullen telkens ca. twee 
uur in beslag nemen. Na een jaar kan de cursus 
steeds met een jaar worden verlengd.
In de individuele lessen staan met name de eer-
ste drie criteria van het authentieke leren cen-
traal. De nadruk zal in deze lessen liggen bij het 
ontdekken en stimuleren van de unieke moge-
lijkheden van de leerling. Een individuele les zal 
uiteraard per leerling worden afgestemd op haar 
capaciteiten en beperkingen. Enkele ‘grondbe-
ginselen’ komen echter altijd aan de orde. In de 
vorm van korte opdrachten zullen verschillende 
muzikale parameters worden behandeld: melo-
die, harmonie, ritme, vorm en klankkleur.23 Aan 
de hand van de opdrachten wordt nader inge-
gaan op het vakmatig schrijven van muziekno-
ten. De evaluatie van een opdracht zal bestaan 

uit het bespreken van de gemaakte keuzes en 
de uitwerking daarvan in het notenschrift. Hier 
volgen enkele voorbeelden van opdrachten die 
aan bod kunnen komen. (Het is ook mogelijk 
om opdrachten te combineren.) 

Melodie
1.  Schrijf een eenvoudige melodie met drie 

verschillende tonen. De afstand van de tonen 
is willekeurig. De ligging van de tonen is 
vrij, dus een toon kan in meerdere octaven 
klinken. Schrijf de toonhoogte zonder ritme 
op en improviseer daarop. Speel langzaam en 
zacht en luister goed hoe alles klinkt. Laat het 
horen wanneer de melodie naar het slot toe 
gaat. Hoe kun je dat laten horen?24

2.  Schrijf een tegenmelodie bij je eerdere 
melodie. Kies daarvoor twee nieuwe tonen 
en een overlappende toon. Hoe klinkt 
het samen? Hoe klinkt je nieuwe melodie 
alleen? Probeer ervoor te zorgen dat beide 
melodieën even belangrijk zijn.

3.  Schrijf een mooie melodie.25

4.  Hoe kan je de melodie van Opdracht 3 

Stap Vaardigheid docent

1. Verzinnen en verzamelen luistervoorbeelden geven 
bestaande composities analyseren
compositietechnieken uitleggen
vragen stellen over de eigen voorkeuren van de student

2. Keuren en kiezen Idem stap 1. 

3. De globale contouren vaststellen Idem stap 1. 
+ vormleer

4. Uitwerken Idem stap 3. 
+ instrumentatieleer

5. Afwerken notatieleer 
communicatie (leren) tijdens repetities (musicus) communicatie 
(leren) tijdens uitvoering (publiek)

Tabel 1

23 Interviews met Alex Manassen, 2007

24 Vrij naar Manneke 1977: 11.

25 Uit ervaring is gebleken dat deze opdracht goed werkt bij de jonge componist die moeite heeft met de 

eerdere vrije opdrachten. Het is evident dat de term ‘mooi’ desgewenst vervangen kan worden door andere 

suggestieve woorden als ‘spannend’, ‘verdrietig’, ‘lelijk’, ‘saai’, ‘nerveus’, ‘gelukkig’, enz.
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‘gekker’ maken? Kun je noten veranderen? 
Wat gebeurt er dan?

5.  Maak een korte compositie met je nieuwe 
melodie (Opdracht 4). Doe dit door 
gebruik te maken van herhaling, contrast 
en variatie.26 Maak je stuk niet te lang, 
maar ook niet te kort. Wanneer is het stuk 
klaar?

6.  Schrijf een verhaaltje of maak een 
tekening. Maak daarvan nu een 
muziekstuk.27

7.  Kies een reeds geschreven reeks 
harmonieën of maak een nieuwe reeks. 
Kun je van deze harmonieën een melodie 
maken?

8.  Voorzie je ritme (Opdracht 15) van 
verschillende toonhoogten. Gebruik 
eventueel drie tonen die je niet bij elkaar 
vindt passen.

9.  Schrijf een twaalftoonsmelodie.
10.  Schrijf een modale melodie.

Harmonie
11. Kies een reeds geschreven melodie of 

maak een nieuwe. Kun je van deze melodie 
harmonieën maken? Wat is een harmonie?

12.  Schrijf eens ‘gekke’ harmonieën.28

13. Maak een nieuwe harmonie bij Opdracht 4.

Ritme (Tijd)
14. Speel of tik een natuurlijke puls. Hoe snel 

is dat? Wat voor gevoel krijg je als je sneller 
of langzamer gaat?29

15. Schrijf een ritme dat bestaat uit alleen 
maar achtsten. Het accent wordt bepaald 
door te gooien met een dobbelsteen. 1 = 
1/8, 2 = 2/8, 3 = 3/8, etc. Je hebt nu een 
zogenaamd ‘random’ ritme geschreven. Is 
dat nog muziek?

16. Schrijf een ‘actief ’ ritme dat ca. 30 
seconden duurt.

17. Schrijf een ‘passief ’ ritme dat ca. 30 duurt.
18. Hoe verhouden de ritmes uit Opdracht 

16 en 17 zich tot elkaar? Hoe ervaar je de 
verstreken tijd?

19. Kies een simpel kinderliedje uit. Wat 
gebeurt er als je nu noten langer of korter 
maakt?

20. Schrijf een stuk dat hinkelt (zie Opdracht 
19).

Vorm
21. Improviseer een muziekstuk. Begin op drie 

verschillende manieren:
 - Plotseling
 - Langzaam openend (dit kan ritmisch, 

maar ook dynamisch of melodisch)
 - Iets daar tussenin30

 Kies één begin en maak daarmee een korte 
compositie.

22. Improviseer een muziekstuk. Eindig op vijf 
verschillende manieren:

 - Stop plotseling
 - De muziek stort in
 - Word geleidelijk zachter en langzamer
 - Fade-out
 - Een speciaal afsluitende sectie, oftewel 

een coda31

 Kies één einde en sluit daarmee je 
compositie (Opdracht 21) af.

23. Wat is (een) vorm? Teken verschillende 
vormen. Improviseer daarop.

24. Teken een huis met drie kamers: een 
slaapkamer, een keuken en een huiskamer. 
Schrijf voor elke kamer een kort thema 
(een melodie, een harmonie, een ritme of 
een combinatie daarvan). En beschrijf nu 
eens een dag in het huis. Ga van kamer naar 
kamer en plak je thema’s achter elkaar. Waar 
begint het stuk en waar eindigt het? Wat 
gebeurt er in het midden? Hoe maak je dat 
interessanter (zie opdracht 5)? Hoe verbind 
je de thema’s met elkaar?

25. Kijk uit het raam. Wat zie je? Teken een 
lijn en teken grof wat je ziet. Een huis, een 
boom, een auto of alleen de straat? Hoe 
klinkt dit in muziek als je je lijn van links 
naar rechts leest? Of van rechts naar links?

26 Vrij naar Howard 1990: 13. 

27 Vrij naar Roels 2002.

28 Ibidem, noot 25.

29 Vrij naar Howard 1990: 23.

30 Vrij naar Howard 1990: 86. Interviews met Wim Henderickx, 2007.

31 Vrij naar Howard 1990: 86.
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Klankkleur
26. Geef je geschreven melodieën dynamiek. 

Begint een stuk hard of zacht of iets daar 
tussenin? Hoe eindigt het? Wat gebeurt er 
in het midden?

27. Instrumenteer je melodie uit opdracht 2. 
Waar moet je allemaal rekening mee houden 
als je een bepaalde melodie door een bepaald 
instrument laat spelen?

28. Geef je instrumenten (Opdracht 27) 
speelmanieren. Wat gebeurt er met het 
karakter van je stuk als je iets staccato 
speelt of juist legato? Welke speelmanieren 
passen goed bij welke instrumenten?

De groepslessen zullen bestaan uit verschillende 
onderdelen. Het analyseren en beluisteren van 
bestaande composities helpt de studenten een 
repertoire op te bouwen en een referentiekader 
te creëren. Het onderzoeken van verbanden en 
structuren binnen een compositie kan bijdragen 
aan het oplossen van problemen en het (her)vin-
den van structuren in de eigen compositie. Naast 
het gezamenlijk luisteren en analyseren van mu-
ziek kan er ook samen worden gecomponeerd 
zoals Fabio Nieder dat in zijn workshops doet.
In de huidige muziekwereld wordt van een 
componist verlangd dat zij haar werk kan be-
spreken, promoten en uitleggen. Hoe jonger 
men ermee begint dit te oefenen, hoe makke-
lijker het later zal gaan. Bovendien leert de stu-
dent op die manier haar werk vanuit een kri-
tische en meer afstandelijke hoek te bekijken. 
Omgekeerd kunnen studenten uit het ‘publiek’ 
helpen met het oplossen van problemen. 
Tot slot staat groepsimprovisatie op het pro-
gramma. De vrije manier van muziek maken 
kan inspiratie opleveren voor composities. 
Bovendien kan improvisatie ervoor zorgen 
dat er inzicht wordt verworven in patronen en 
structuren van een muziekstuk. Door bepaalde 
regels op te leggen, leren de studenten vrij te be-
wegen binnen een vastgesteld idioom. In eerste 
instantie zal de docent de groepsimprovisatie 
leiden. Oudere studenten kunnen deze rol ook 
op zich nemen en zelf de groep leiden.

Samenvatting, voorlopige conclusies en 
aanbevelingen
Hoewel veel jonge componisten lesgeven in hun 
vak en er behoefte is aan compositiedocenten 
die vooral de jongste componisten kunnen be-
geleiden (en die bijvoorbeeld ook op basisscho-

len kunnen werken), is er op de Nederlandse 
conservatoria nog nauwelijks aandacht voor de 
onderwijsmethodiek op het gebied van Com-
positie. In dit artikel heb ik bestaande praktij-
ken en methodes geïnventariseerd en daaruit 
een nieuwe methode  ontwikkeld om aan Jong 
Talent les te kunnen geven. Hopelijk biedt dit 
een aanvulling op de schaarse literatuur over 
dit onderwerp. 
Ik stel mij voor dat deze methode kan worden 
uitgeprobeerd door ten minste drie leerlingen 
uit de doelgroep een jaar of langer compositie-
les te geven. De docent zal hiervan een nauw-
keurig verslag moeten bijhouden en de metho-
de waar nodig (tussentijds) moeten bijschaven. 
Daarbij moet nogmaals nadrukkelijk worden 
gezegd dat elke leerling anders is en elke docent 
een eigen inbreng heeft. De methode is bedoeld 
als een richtlijn voor de docent, die uiteindelijk 
zelf de studenten zal moeten aanvoelen en de 
juiste opdrachten voor ze moet uitzoeken. Het 
belangrijkste is misschien wel dat de leerling 
zich vrij voelt en dat er in de lessen het juiste 
klimaat wordt gecreëerd waarin de student zich 
kan ontplooien. 

(Claudia Rumondor studeerde Compositie aan 
het Conservatorium van Amsterdam en Media 
en Cultuur en Musicologie aan de Universiteit 
van Amsterdam. Zij ontving als eerste Amster-
damse compositiestudent een lesbevoegdheid in 
Compositie. Rumondor is werkzaam als com-
ponist en is als compositiedocent verbonden aan 
Fluxus, Centrum voor de Kunsten Zaanstad.)
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